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Penka Vatova

A határok leküzdése
Húszéves a Haemus folyóirat

A Haemus folyóirat már húsz éve a magyarországi bolgár közösség egyik leg-

tekintélyesebb kulturális intézménye. Azon túlmen�en, hogy a bolgár nyelv 

szimbolikus otthona, él� és aktív társalgási fórumává vált a Magyarországon 

második otthonra lelt többnemzedéknyi bolgárnak – az els�, több mint egy év-

századdal ezel�tt bevándorlóktól kezdve az évek során a közösséget megszilár-

dítókon keresztül a mai gyermekekig, akik ugyan már magyar földön születtek, 

de ereikben bolgár vér csörgedez.

A szabad bolgár folyóiratok történetében ritkaságszámba mennek az ilyen 

magas kort megért kiadványok. Természetesen a hosszúélet�ség önmagában 

még nem érték, ám a Haemus már régen megmutatta szellemi szerepét mind 

a bolgár közösségben, mind a bolgár–magyar kultúra közötti párbeszédben. 

Szerves részévé vált a teljes közösség, valamint szinte minden Magyarországon 

él� bolgár család szellemi fejl�désének. Küldetése, hogy a bolgárok etnokultu-

rális differenciálódásáért és fejl�déséért dolgozzon. Ez a misszió az elmúlt húsz 

év alatt a kisebbségek számára Magyarországon kialakuló kedvez� szociokul-

turális helyzetben valósulhatott meg. A  folyóirat az évek során folyamatosan 

b�vült, bebizonyítva, hogy olyan forrásokkal rendelkezik, amelyekkel adekvát 

módon tud részt venni a kortárs európai kulturális párbeszédben.

A  Haemus a bolgár kulturális körökben régóta ismert kiadvány, az évek 

során sokan munkatársként is csatlakoztak hozzá. A magyarországi bolgár elit 

komoly er�feszítése az anyaországban is jelent�s fi gyelmet és elkötelez�dést 

vívott ki magának. Kétnyelv�ségének és a szellemi párbeszédet serkent� jelle-

gének köszönhet�en pedig, Magyarország kulturális köreiben is olvasókra lelt.

Amikor els� ízben folyóirat-elemz� szemmel tekintettem a lapra (mindez 

több mint tíz évvel ezel�tt történt), úgy találtam, egy évtizedes ténykedése min-

denekel�tt az alkotók és munkatársak azon igyekezetének jegyeit hordozza, 

hogy támogassák a megváltozott és változásban lév� közösséget abban, hogy 

az etnokulturális dimenzió mentén újra magára találjon; hogy segítsék meg-

er�síteni a közösség öntudatát és önbizalmát a fogadó ország többi közössége 

között szociális és kulturális jelenének teljes érték� szubjektumaként; hogy új-

raépítsék az anyaországgal összeköt� és a totalitarizmus évei alatt sokszín�sé-

gét elveszt� kulturális hidakat. Ebbéli törekvésében a Haemus létezésének els� 

dekádjában a társadalom minden rétege számára az aktív dialógus fórumává 

vált, sikeresen bevonva a párbeszédbe a bulgáriai és magyarországi kulturális 

élet képvisel�it és a kelet-európai régió bolgár kisebbségeit is.

Szvetla Kjoszeva, a folyóiratnak sok év óta a f�szerkeszt�je így beszél err�l 

a törekvésr�l, amely már a lap koncepciójának és célközönségének meghatá-

rozásakor jelen volt: „A bolgárokon kívül (…) a magyar bolgaristákra és min-

den olyan emberre gondoltunk, aki érdekl�dik Bulgária iránt, mivel akkor (és 
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igaz ez mindmáig) magyar nyomtatásban ritkán jelent meg bolgár publikáció.” 

A  folyóirat másik aspektusa a közösségen belüli új kommunikációs csator-

nák kialakításával, valamint a bolgárok különleges magyarországi helyzetével 

– minthogy két hazával és kultúrával érintkeznek – áll kapcsolatban, és mint-

egy következménye, hogy felhívja a fi gyelmet Bulgáriára és az ott folyó kortárs 

kulturális folyamatokra. A magyar kulturális körökben felkeltett érdekl�désnek 

pedig az a hozadéka, hogy a folyóirat olyan magyar szerz�k tanulmányait és 

m�vészi eredményeit is bemutatja, akiket sikerült saját céljának megnyernie. 

Így vált a Haemus egy társadalmi megnyilvánulás kezdeményez�jévé, a két 

nemzeti kultúra közötti közvetít�vé.

Hogy alakult ki mindez az évek folyamán?

A Haemus folyóirat els� tíz évében elkerülhetetlenül az el�bb említett ten-

denciáé volt a vezet� szerep. A  múlt és a jelen kultúrájára támaszkodva, a 

folyóirat bolgár nyelv� részében olyan publikációk által provokálta a társada-

lom kollektív tudatát, amelyek annak eredetével, �seivel összefügg� etnikai 

archetípusokra emlékeztetnek – �sök, h�sök és áldozatok, morális és szellemi 

értékek, részletek a bolgárok magyar földre történ� áttelepülésének törté-

netéb�l, továbbá a bolgár intézmények megalapításáról: Egyesület, egyház, 

iskola. Mondhatnánk, hogy a kilencvenes évek bolgár folyóiratai közül csak a 

Haemus oldalain nem ferdítették vagy profanizálták az olyan fogalmakat, mint 

a hazaszeretet, a honi gyökerek és közösség stb. Mindez annak az átgondolt 

törekvésnek a jele, hogy a folyóirat újjáformálja a közösség etnikai presztízsét 

a fogadó országon belüli közösségek között.

A szerkeszt�bizottság, amelyet kezdett�l fogva a társadalom jeles elitje al-

kot, eleinte saját köreib�l számított szerz�kre (tudósok, írók, költ�k, fest�m�-

vészek, oktatók), ám az egyes számok után a magyar és a bolgár tudományos 

élet egyre több képvisel�jét vonzotta magához: történészeket, kulturológu-

sokat, irodalmárokat, néprajzkutatókat, valamint alkotókat is – írókat, költ�-

ket, m�fordítókat és fest�m�vészeket. Id�vel a Haemus felhagyott els�dleges 

stratégiájával, ti. hogy népszer� történelmi és kulturális témákkal gyakoroljon 

közvetlen hatást olvasóközönségére. Az etnocentrikus szemlélet, amely a kö-

zönségen belüli integrációs folyamatok el�segítésének volt a része, lassan 

átadta a helyét a bolgár és magyar kultúra, illetve irodalom közötti párbeszéd-

nek azáltal, hogy az olvasó fi gyelmét egyre inkább az aktuális eseményekre 

és kortárs írókra irányította. Ily módon a folyóiratnak sikerült elkerülnie, hogy 

belterjes, zárt, csak a mindennapokkal foglalkozó lap maradjon; gyakorlatilag 

kiemelked� kulturális küldetést vállalt magára.

A közösség tekintetében a folyóirat célja, hogy tagjai tudatában a két kultú-

ra egyenrangúvá váljon. Ezt az óhazával kapcsolatos tudás (nyelv, történelem, 

pszichológia, hitvallás, kultúra) fenntartásán és b�vítésén, valamint a két kultú-

ra oda-vissza irányú fordítása általi befogadásán keresztül éri el. Ilyen módon 

gy�zi le – a néz�ponttól függ�en meghatározott – „másik kultúra” idegenségét 

(az id�sebb generációhoz tartozóknál az anyaországhoz f�z�d� kapcsolat fel-

tétel nélküli, a már Magyarországon született fi atalabb korosztályhoz képest, 

amelynek tagjai közül a legtöbben már vegyes házasságban születtek, és az id� 

el�rehaladtával egyre inkább feloldódtak a magyar közegben). Így születnek az 

egyes számok tematikus hangsúlyai: a bolgár és magyar nemzeti történelem 
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részét képez� kiemelked� események és személyiségek – a bolgár írásbeliség 

kialakulásától, a nemzeti felszabadító és függetlenségi harcokon keresztül, a 

bulgáriai modern demokráciáig; az új bolgár oktatás megalapítóitól, a bolgár 

nemzeti újjászületésen keresztül, a budapesti bolgár iskolának a helyzetéig; 

Cirill és Metód testvérekt�l, Boteven keresztül, Pet�fi  Sándor, Javorov, Szirak 

Szkitnik, Nagy László, Jordan Radicskov, Toma Vishanov érintésével Mazsaroff 

Miklósig; a százéves szófi ai Nemzeti Színháztól a már tizenöt éves budapesti 

Malko Teatróig; az ötvenéves bolgár patriarkátustól a Vágóhíd utcai új Szent 

Trifon-kápolnáig.

Az óhaza és társadalom szellemi támaszának és presztízsének keresése in-

kább a folyóirat fennállásának az els� éveire volt jellemz�. Természetesen ezt 

az irányt a mai napig nem vetették el, ám az ilyen jelleg� publikációk mára már 

megritkultak, és csak olyankor jelennek meg, amikor tényleges oka van annak, 

hogy megemlékezzenek, vagy egy új néz�pontból mutassanak be adott történel-

mi eseményt vagy személyt. Egyébiránt mióta az utóbbi években mindkét ország 

tagja az Európai Uniónak, az európai kontextusba való helyezés, valamint a sze-

mélyek és társadalmi eredmények európai min�ségi mércével történ� értékelése 

a fi gyelemkelt�. A szerz�k nem kis hányada, akikre a folyóirat is támaszkodik eb-

ben a tendenciában, ehhez a közösséghez tartozik: Penka Csangova-Menyhárt, 

Alexander Gjurov, Georgi Irinkov, Peter Petrov, Aszja Szabeva-Juricskay; Rajna 

Szimeonova-Hargitai; Doncsev Toso és mások. Az évek folyamán a magyar egye-

temeken bolgár nyelvet és irodalmat oktató lektorok is csatlakoztak hozzájuk: 

Peter Szotirov, Szava Szivrieva, Hriszto Trendafi lov, Ivan Ruszkov. Nem utolsósor-

ban ott vannak még a különböz� korosztályhoz tartozó magyar bolgarológusok 

is, köztük Tóth Imre, Csíkhelyi Lenke, Szondi György, Genát Andrea.

A  Haemus üzenetének és stratégiájának rendkívül fontos része a folyó-

irat irodalmi arculata. Még a kilencvenes évek elején, alapítását megel�z�en, 

a lap koncepcióját érint� vitákban az egyik tendencia a nyelvészeti irány volt. 

Természetesen, amennyiben az olvasói kör hasonló jelleg� – id�sebb kor-

osztály: bolgár származásúak, és többségében már Magyarországon vegyes 

házasságokban születettek; középkorosztály: javarészt az értelmiségi kör tag-

jai, második generációs vegyes házasságok leszármazottai vagy a XX. század 

utolsó két-három évtizedében áttelepültek; fi atal korosztály: gyermekek, ta-

nulók, egyetemisták, mindenekel�tt vegyes házasságok leszármazottai, akik 

már magyar földön szocializálódtak. Így ebben a helyzetben a nyelvészeti és 

irodalmi megközelítés elengedhetetlen segítség az olvasókkal folytatott kom-

munikációban. Eme olvasók többségének a kulturális – dönt� részben irodalmi 

– kapcsolata Bulgáriával a nyelv ismeretének hiányában vagy egyáltalán nem 

is létezik, vagy csak alkalomszer� és akadályokkal teli, ami legtöbbször abban 

fejez�dik ki, hogy még a legalapvet�bb bolgár irodalmi alkotásokat és alkotó-

kat is csak felületesen ismerik. A Haemus kétnyelv�sége olyan lehet�séget ad 

a szerkeszt�bizottság kezébe, amellyel egyszerre szolgálhatja a magyarországi 

bolgárokat, és érheti el a potenciális és valós magyar olvasókat is a különböz� 

körökb�l: szakmabelieket és a bolgár közösség vagy annak tagjai iránt szim-

pátiát tápláló személyeket is.

A bolgár irodalmi klasszikusok legjobbjain kívül, úgymint Szent Cirill és Me-

tód, mint Botev, Aleko Konsztantinov, Javorov, Jovkov, Elin Pelin, Emilijan Szta-
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nev, Radicskov és mások, az utóbbi években a szerkeszt�bizottság egyre több 

helyet szán a kortárs bolgár irodalom bemutatására is. Eltér� korosztályok eltér� 

stílusú m�vei jelennek meg, m�vészi törekvéseik és eredményeik kerülnek tár-

gyalásra. Kiemelked� jelent�ség�, hogy m�veiket magyar nyelvre is lefordítják, 

ami minden kétséget kizáróan hozzájárul a mai bolgár irodalom népszer�síté-

séhez Magyarországon. A Haemus ez irányú szerepe megalapítása óta felbecsül-

hetetlen – hiszen sokáig nem csupán a kultúra és irodalom létezésének objektív 

feltételei voltak kezdetlegesek, de a bolgár állam is felel�tlenül elhanyagoló 

politikát folytatott a nemzeti irodalom tekintetében. A mai helyzetben, amikor a 

kortárs bolgár írók m�veib�l kizárólag a marketingszempontból érdekeseket for-

dítják és adják ki hazájukon kívül, a Haemus folyóirat fordítói és Szondi György 

bolgárbarát er�feszítései, amelyeket folyóiratával és kiadójával tesz, nem csupán 

a legfontosabb, hanem az egyedüli, amely a bolgár könyvnek utat nyit a magyar 

olvasók felé. Hogy ez egy olyan téma, amely élénken érdekli a magyarországi 

bolgár értelmiségieket, valamint a magyar bolgaristákat, azt a Haemus legutóbbi 

száma is bizonyítja, amelyben a mai bolgár fordításirodalom sorsáról esik szó. 

Egyébiránt a kisebbségi közösség számára egy másik nyelvészeti szüzsé is fon-

tos: a bolgár nyelvészet helyzete a magyar akadémiai intézményekben. Ezt a 

témát az évek folyamán már a legkülönböz�bb néz�pontokból fejtegették, de 

az aktuális vita, amelyet err�l folytattak (2008/2), megmutatja, hogy aggódnak a 

közösségért és annak jöv�jéért, a fi atalabb generációkért, amelyekre nemcsak az 

a feladat hárul, hogy továbbvigyék a nyelvet és a szokásokat, hanem hogy még 

tovább is fejlesszék a közösség kulturális intézményeit.

Itt szeretnék rámutatni arra is, hogy a Haemus megalapítása utáni els� 

években a folyóirat milyen er�teljesen hozzájárult a közösség összefogásának 

és nemzeti öntudatának meger�sítéséhez, az id� el�rehaladtával egyre sikere-

sebben betöltve a kulturális közvetít�i funkciókat, ami a közösség jellegéb�l és 

szellemi forrásaiból természetszer�leg adódik. A magyar kulturális és olvasói 

kör tekintetében a folyóirat elmúlt húszéves fennállása alatt folyamatosan fenn-

tartja, illetve fejleszti a párbeszédet a múlt és jelen bolgár irodalma, valamint a 

magyar kultúra között, mindezt m�vészeti alkotások, irodalmi és néprajzi cik-

kek, valamint kulturális események operatív kritikáinak megjelentetésével éri 

el. E tekintetben felbecsülhetetlen a magyar bolgaristák és m�fordítók, illetve 

bolgár m�vészek és tudósok segítsége. (Az egyes kiadások összeállításában a 

szerkeszt�bizottságban részt vesz Csíkhelyi Lenke és Szondi György bolgaroló-

gus is, akik hozzájárulása megkérd�jelezhetetlen a bolgár kultúra és irodalom 

magyarországi terjesztésében.) A  folyóirat munkáját segítik még magyar köl-

t�k, írók, akik névsorában az utóbbi években új nevek is megjelentek. Mind-

ezen túl a szerkeszt�bizottság sikeresen kutat fel és nyer meg a célnak olyan 

magyar szerz�ket is, akik bolgár témákról írtak-írnak, mint például Cserna 

Szabó András, Illés Gyula, Balogh Tamás, Márai Sándor; valamint magyar szín-

ház- és irodalomkritikusok írásait is nyomtatásba adja.

A  Haemus nem csupán közli a két ország aktuális kulturális problémáit, 

de olyan projekteket is létrehoz, amelyek a lap oldalairól kilépve a két kor-

társ irodalomm�vészet kulturális egymásra hatását és kölcsönös észlelésének 

gazdagítását szolgálják. Kiemelked� e tekintetben a Bolgár kalauz elnevezés� 

projekt, amely már régóta önálló életre kelt más kiadványokban, alkotói talál-
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kozókon és rádióm�sorokban. Kosztolányi Dezs� Esti Kornél cím� regényének 

története alapján bolgár és magyar írókat kértek fel a téma átdolgozására, 

a Bolgár kalauz elbeszélésének saját néz�pontból történ� bemutatására, így 

provokálva az eltér� szemlélet�ek közötti kommunikáció ötletének m�vészi 

kifejtését – lehetséges-e vagy sem, mennyire támaszkodik a nyelvre, milyen 

folyamatok játszanak közre a kortárs kulturális cserében való részvételkor. Szé-

lesebb értelemben véve, ez egyfajta kísérletezés, egy a XX. század végét�l a 

XXI. század elejéig az európai kultúrában aktívan tárgyalt témában: a kulturális 

különböz�ség, megértés, tolerancia, határok, és ami a határokon túl van stb. 

Kiderült, hogy a projekt gazdag generatív lehet�ségekkel rendelkezik a mai kor 

különböz�ségeinek és kommunikációs lehet�ségeinek kérdéseit felvet� alkotói 

vitákat illet�en, az 1999-es nyitánytól kezdve folyamatosan.

A Haemus megjelenésének már els� számától kezdve fontos aspektusa a 

Magyarországon él� bolgárok értelmiségi és m�vészeti forrásainak bemutatá-

sa, szellemi jelenének megnyilvánulása a közösség tagjainak irodalmi, képz�-

m�vészeti, zenem�vészeti, színházi és m�fordítói alkotásain, valamint a fi atal 

bolgár származású bulgaristák kutatásain keresztül. Kétségkívül ez egy olyan 

közösség, amely hosszú élet� kulturális intézményeivel büszkélkedhet. Fenn-

állásának húsz éve alatt a Haemus oldalain a különböz� m�vészeti területek 

alkotói nem csupán együtt éltek, de már egy új, a folyóirattal közel egyid�s 

generáció alkotói is színre léptek. Az évek során az olvasók megismerhették 

Teodor Radevszki, Szvetla Kjoszeva, Szvetoszlav Sztojcsev, Roszen Ruszev, Mi-

roljuba Gendova, Szárencsev Károly, Antoni Doncsev, Nikola Parov, Hadzsikosz-

tova Gabriella, Krasztev Péter, valamint a fi atalabb generáció – Hadzsipetkova 

Krisztina, Sztefka Nicseva, Zseni Bozukova, Ulman Katalin, Milena Vladimirova, 

Emil Biljarszki, Mihaela Kodova és Budai Beáta munkásságát.

Az utóbbi öt év alatt a folyóirat kiemelked� fi gyelemmel fordult az �t kö-

rülvev� értelmiségi kör felé. Nem kevés oldalt szentelt mindenekel�tt a Malko 

Teatro munkásságának, amely a magyarországi bolgárok másik kiemelked� 

kulturális intézménye, és amely idén tölti be alapításának 15. évfordulóját. 

A  színházi el�adásokat, körutakat, nemzetközi el�adásokat változatos szem-

pontú és m�fajú cikkek mutatták be (interjúk, vélemények, portrék). Hasonló 

kiemelt fi gyelmet és tiszteletet érdemelnek ki a közösség soraiból kikerül� 

táncegyüttesek, zenészek, képz�m�vészek, írók. Mindezeken kívül még egy 

csoportot emelnék ki, amelyre külön fi gyelmet fordít a folyóirat: a közösség 

gyermekei. A  Haemus amellett, hogy aktívan tárgyalja a bolgár iskola és az 

oktatási rendszer problémáit, arra is er�feszítést tesz, hogy megnyerje a fi a-

talokat a nemzeti szellemi hagyományoknak és a bolgár nyelv gazdagságának 

azáltal, hogy az utóbbi években egy kimondottan a számukra fenntartott iro-

dalmi rovatnak adott helyet lapjain. Így b�vítette a folyóirat felel�sségi körét és 

szilárdította meg az egész közösség számára stabil szellemi támaszt adó képét.

Még egy rendkívül jellemez� dolgra érdemes felhívni a fi gyelmet a folyóirat-

tal kapcsolatban. A Haemus azon is munkálkodik, hogy az anyaországgal való 

etnointegráció és a diaszpórában él� honfi társak tekintetében meghatározza 

a bolgár etnikai család kulturális határait azáltal, hogy az észak-európai régió 

országaiban, Moldovában, Ukrajnában, a nyugati végeken él� bolgár etnikai 

közösségeket érint� témákat és íróik m�veit is megjelenteti. Az utóbbi évek-
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ben pedig arra is lehet�séget ad, hogy az olvasók az 1989 utáni új emigrációs 

hullámban a világ különböz� részein él� bolgár értelmiségiek eredményeivel 

is megismerkedhessenek.

Az áttekintés végén azt emelném még ki, hogy a Haemus egy id�ben dinami-

kusan változó, modern folyóirat. 2004-ben felhagyott a számok tematikus struk-

turálásával, és új rovatok megjelenése révén (Kerék, Kávéház, Oldalak, Színpad, 

M�hely, Mozaik, Gravitáció, Gyerekeknek) magazin jelleg�vé vált. Új felépítése 

az utóbbi években kifejez�d� operativitásával áll kapcsolatban. A Haemus egyre 

gyakrabban kapcsolódik be a közösség kulturális eseményeibe, magyarországi 

bolgár kulturális rendezvényekbe, amelyek dönt� többségét a bolgár intézmé-

nyek kezdeményezik és támogatják anyagilag. Ilyen esemény a bolgár színészek 

és zenészek vendégjátéka, a könyvkiadás, színházi el�adások stb. A tartalmi és 

strukturális megújulás új grafi kai megjelenéssel is párosul, amelyért már egé-

szen a lap megalapításától kezdve Roszen Ruszev m�vész felel.

A folyóirat fejl�désének látható jegye a két évtized alatt néhányszor meg-

újult szerkeszt�bizottság folytonossága. A  Haemus kiadási munkája kapcsán 

nem csupán egy-két személy lépett el�re szakmailag, az els� szerkeszt�k átad-

ták a helyüket a fi atalabb kollégáiknak – ami a bolgár közösség intézményeire 

jellemez� rugalmas politikát is mutatja.

A  Haemus húszéves fennállása alatt a Magyarországon él� bolgárok kul-

turális életének elválaszthatatlan részévé vált, több megalkotott projekt is a 

különböz� szférákban dolgozó emberek közös munkálkodásából született. 

Szépszámú bizonyítéka van a közösség kulturális intézményeivel (Malko Teat-

ro, Rondó cím� televíziós m�sor), bulgáriai kulturális és tudományos köreivel, 

a Szófi ai Magyar Kulturális Intézettel, illetve az irodalmi és kulturális kiadvá-

nyokkal, valamint kiadókkal (az évek során több újsággal: Literaturen forum, 

Moszt, Literaturen vesztnik, a „Szlovoto” Bolgár Virtuális Könyvtárral, a SZONM 

kiadóval) történ� gyakorlati együttm�ködésnek. A folyóirat lapjairól életre kelt 

együttm�ködés tágítja közösségi hatósugarát.

Egy összefoglaló áttekintés erejét meghaladja, hogy minden oldalról meg-

vizsgáljon egy ilyen gazdag kulturális m�vet. Mert a Haemus éppen ilyen: húsz-

éves múlttal bíró gazdag szellemi kezdeményezés. Kívánom, hogy épp ilyen 

gazdag jöv�je legyen, hogy a Magyarországon él� bolgároknak legyen szellemi 

otthonuk, amelyet a közösség képvisel�i er�feszítéséb�l és inspirációjából vált 

valóra!

És a legvégén még a következ� tényez�t emelném ki: a Haemus kulturális 

projekt sikere és hosszú fennállása elképzelhetetlen lenne, ha nem egyesíte-

né a két országban él� bolgárok és magyarok er�feszítéseit, és ha a Magyar-

országon él� bolgár közösség, ahogy a múltban, úgy ma is, ne talált volna 

kiemelked� vendégszeretetre és jóindulatra a második haza állama és társa-

dalma részér�l. Ezenfelül azt is bebizonyítja, hogy ha elszánt vagy, és birtoklod 

annak képességét, hogy dolgozz önmagadért, akkor megértésre, követ�kre, 

barátokra és támogatásra lelsz. Továbbá hogy ésszel és tehetséggel sikeresen 

lehet megtalálni az egyensúlyt a kisebbség szükségletei és az eltér� kultúrá-

hoz tartozó emberek szellemi integrációja között, ami oly fontos ma az emberi 

civilizáció jöv�jét tekintve.

(Miskédi Szandra fordítása)


